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Elevlogg:  
Vi vaknar upp till ett soligt Las Palmas och startar dagen på ett annorlunda sätt. Idag är det Lucia, och 

till frukost lyxade byssan laget till det med varm choklad samtidigt som Luciatåget vandrar förbi 

mässen. En otroligt härlig start på dagen.  

Efter frukosten fick eleverna sätta igång med den vanliga morgonstädningen. Eftersom både marin-

biologirapporterna och radarprovet var avklarade hade vi inte allt för mycket på agendan. 2:orna 

hade turen att hänga med och lyssna på ett par guidningar efter städningen eftersom att 3 elever 

hade sparat sina guidningar till Gran Canaria. Efter guidningarna så fick 2:orna ledigt resten av dagen. 

Samtidigt som 2:orna lyssnade på guidningarna så hade 3:orna ledigt under hela dagen. Ett par elever 

gick till andra sidan hamnen för att prata med besättningen på fartyget Stad Amsterdam, vilket är en 

skuta på cirka 228 fot. De flesta eleverna tog sig igenom staden till stranden för att sola, bada och äta 

glass.  

Till kvällen nalkades slutmiddag för byssanlaget där dom valde att hålla middag med Sverigetema. En 

middag fylld av god svensk mat som Kalles kaviar och köttbullar. Den sista slutmiddagen fylld av 

skratt och trevligt umgänge.  

Imorgon väntar slutstädning under hela dagen vilket vi alla såklart är otroligt taggade på.  

 

Hälsningar från glada Älva och soliga Gran Canaria.  

       



Personallogg:  
Åh en så härlig Lucia! Äta risgrynsgröt till frukost och lyssna på luciatåget, underbar start. Sedan var 

det dags för städning och även lite packande.  

När det blev lugnt ombord när de flesta eleverna klev av blev det dags för lite rapporträttning. 

Spännande att läsa elevernas analyser om varför de två hårdbottnarna de undersökt på Lanzarote 

och Gran Canaria ser ut som de gör. De har skrivit om en massa olika djur och växter och klurat ut 

varför de lever där de gör. 

Efter lunchen blev det dags för lite bad, då passade några av oss på att simma ut till ett stenrev som 

ligger utanför stranden. Vi fick kämpa mot högvattnet som var på väg att strömma in mot Las 

Canteras och vi roade oss med att hålla oss kvar mot de små vågorna innan vi släppte taget och åkte 

några meter med vattnet. Det är alltid lika kul att bara få ”leka i vattnet” med eleverna, hoppa runt i 

sjön och frisnorkla efter flera veckors arbete. 

Nu efter den roliga och goda trerättersmiddagen passar många på att promenera runt lite i staden 

eller kolla lite på fotbollsmatch som visas i salongen på TVn.  

Sen ska det sovas och laddas inför den stora slutstädningen imorgon. 

Ha det gott! 

/Linda 

 

 


